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Wetenschap

Natuurdarm wordt gebruikt als eetbaar omhulsel van worst. Als

de wateractiviteit en de opslagtijd bekend is, is het mogelijk een

goede inschatting te maken van de microbiologische veiligheid

van gezouten natuurdarmen.

Natuurdarm wordt gebruikt als eetbaar
omhulsel van worst. Het omhulsel be-
staat uit de bindweefsellaag (submuco-
sa) van darmen en kan van verschillende
diersoorten afkomstig zijn. De laag wordt
verkregen door het mechanisch verwijde-
ren van de slijm- en spierlagen uit de
darm.
Worst vereist een natuurdarm die ge-
schikt is voor humane consumptie en dus
microbiologisch schoon is. Naast een
hygiënisch verantwoorde productie die-
nen darmen dan ook gedurende een be-
paalde periode in zout of pekel te worden
opgeslagen. Het zouten van de darmen
gaat gepaard met een verlaging van de
wateractiviteit van het product. Samen
met temperatuur en pH is wateractiviteit
een van de belangrijkste parameters die
van invloed zijn op bacteriële groei en
overleving.
Hoe lang bacteriën bij een bepaalde wa-
teractiviteit kunnen overleven is van meer
factoren afhankelijk. De samenstelling
van het milieu waarin de bacterie zich
bevindt, speelt een belangrijke rol. In dit
onderzoek is deze inactivatie in kaart
gebracht voor bacteriën die zich bevin-
den op natuurdarmen. Hiermee werd
beoogd een basis te leggen voor het ge-

bruik van wateractiviteitmetingen voor
het inschatten van de microbiologische
veiligheid van het product.

Materiaal en methode 
Schone, gezouten schapendarmen wer-
den geïnoculeerd met zes verschillende
bacteriesoorten (Escherichia coli, Escheri-
chia coli O157:H7, Salmonella typhimurium,
Listeria monocytogenes, Stapphylococcus
aureus en Clostridium perfringens). Deze
darmen werden vervolgens opgeslagen in
natriumchlorideoplossingen van verschil-
lende concentraties. De wateractiviteiten
van deze pekels waren 0,90, 0,87, 0,85,

0,83 en 0,75 aw en werden bepaald met
behulp van een AW Lab set H wateractivi-
teitmeter van Novasina. Gedurende een
periode van 30 dagen werden regelmatig
monsters genomen van darmen waaruit
het aantal nog aanwezige bacteriën werd
bepaald. Een grafiek waarin het aantal

bacteriën tegen de tijd wordt uitgezet
toont een lineaire afname. Deze lijn werd
bepaald met behulp van regressieanaly-
se. De steilheid van deze lijn werd gede-
finieerd als de sterftesnelheid (dag-1). Op
deze wijze werden sterftesnelheden
bepaald voor de verschillende bacteriën
bij verschillende wateractiviteitwaarden. 

Resultaten en discussie
Een voorbeeld van de regressielijnen is
weergegeven in figuur 1. In de tabel staan
de sterftesnelheden voor de verschillen-
de bacteriën bij de verschillende waterac-
tiviteitwaarden. Gedurende 30 dagen kon
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Samenvatting
De overleving van bacteriën in natuurdarmen werd onder-
zocht bij verschillende wateractiviteitwaarden. Schapendar-
men werden daartoe geïnoculeerd met zes verschillende
bacteriesoorten en opgeslagen in pekels met verschillende
wateractiviteiten. Gedurende een periode van 30 dagen werd
het aantal bacteriën bepaald. 
De invloed van wateractiviteit op de sterftesnelheid was
hoger voor gramnegatieve bacteriën dan voor grampositieve
bacteriën. De sterftesnelheid was in algemene zin hoger
voor gramnegatieven dan voor grampositieven. Het aantal
Clostridium-sporen toonde geen duidelijke afname. 

Abstract
The survival of bacteria in natural casings was investigated
at different water activity levels. Sheep casings were inocula-
ted with six different bacterial species and were stored in
brines with different water activity levels. De number of bac-
teria was determined during a period of 30 days. 
The influence of water activity on death rates was higher for
gram-negative bacteria than for gram-positive bacteria. The
death rates were overall higher for gram-negatives than for
gram-positives. The number of Clostridium spores showed
no clear decline. 
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een duidelijke afname in aantal bacteriën
worden waargenomen. De afname was
het sterkst voor de gramnegatieve bacte-
riën (E. coli, E. coli O157 en S. typhimurium).
Gramnegatieve bacteriën zijn minder
goed uitgerust om met osmotische stress
om te gaan dan grampositieve bacteriën.
De celwand van deze bacteriën is dunner
en zwakker.
De grampositieve bacteriën (L. monocyto-
genes en S. aureus) namen echter ook in
aantal af. Hierbij was opvallend dat de
sterftesnelheid voor deze groep bacteriën
minder sterk afhankelijk was van de wa-
teractiviteit van de pekels waarin de bac-
teriën zich bevonden. Grampositieve bac-
teriën hebben een sterke celwand heb-
ben en bezitten zeer effectieve systemen
hebben om met osmotische stress om te
gaan. S. aureus is de meest halotolerante
bacterie voor zover bekend (uitgezon-
derd een speciale groep van zoutminnen-
de bacteriën, de zogeheten halofielen).
Dit verklaart dat de hoeveelheid zout

geen waarneembare invloed had op de
snelheid van afname van het aantal sta-
phylococcen. Desondanks werd ook voor
de grampositieve bacteriën binnen de 30
dagen een aanzienlijke reductie waarge-
nomen.
Clostridium perfringens vormt een aparte
groep aangezien deze bacterie in staat is
sporen te vormen indien deze in een on-
gunstig milieu wordt gebracht (zoals
gebeurt tijdens het zouten van natuur-
darmen). Deze sporen kunnen worden
gezien als ingekapselde cellen en zijn
zeer resistent tegen veel factoren, waar-
onder ook lage wateractiviteitwaarden.
Het aantal sporen dat werd terugge-
kweekt uit de darmen varieerde geduren-
de de periode van 30 dagen, maar voor
geen van de verschillende wateractiviteit-
waarden kon een duidelijke afname van
het aantal Clostridium-sporen worden
vastgesteld. Dat Clostridium-sporen aan-
wezig kunnen blijven in gezouten na-
tuurdarmen is al eerder gebleken in een

onderzoek naar pathogenen in natuur-
darmen [2].
Het aantal bacteriën waarmee de darmen
werden besmet, komt overeen met waar-
den die te verwachten zijn in juist be-
werkte darmen [1, 3]. Daarnaast waren
de omstandigheden waarin het onder-
zoek werd uitgevoerd zo gunstig moge-
lijk voor de bacteriën. De gevonden waar-
den voor sterftesnelheden kunnen der-
halve worden beschouwd als minimale
waarden. Dit betekent dat dit onderzoek
toepasbaar is voor de praktijk van de na-
tuurdarmenindustrie. Op basis van de
resultaten kan dan ook een goede in-
schatting worden gemaakt van de micro-
biologische veiligheid van een product,
wanneer de wateractiviteit en de opslag-
tijd van een vat darmen bekend is.
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Sterftesnelheden  bacteriesoorten bij verschillende wateractiviteitwaarden
Sterftesnelheid (log10 KVE dag-1) [95%-betrouwbaarheidsinterval] R2
Soort 0,90 aw 0,87 aw 0,85 aw 0,83 aw 0,75 aw

E. coli 0,11 [0,07-0,15] 0,66 0,25 [0,14-0,37] 0,71 0,41 [0,20-0,63] 0,71 0,26 [0,14-0,37] 0,71 1,50 [1,08-1,92] 0,96
E. coli O157:H7 0,10 [0,04-0,16] 0,56 0,15 [0,07-0,22] 0,67 0,16 [0,05-0,27] 0,54 0,38 [0,18-0,59] 0,78 0,41 [0,05-0,78] 0,63
S. typhimurium 0,17 [0,13-0,20] 0,88 0,16 [0,09-0,22] 0,70 0,34 [0,29-0,39] 0,95 0,32 [0,26-0,39] 0,93 0,34 [0,21-0,47] 0,79
L. monocytogenes 0,07 [0,05-0,09] 0,84 0,10 [0,90-0,12] 0,93 0,10 [0,8-0,12] 0,89 0,10 [0,08-0,12] 0,91 0,26 [0,16-0,36] 0,79
S. aureus 0,11 [0,08-0,14] 0,79 0,11 [0,09-0,14] 0,82 0,11 [0,09-0,14] 0,84 0,11 [0,08-0,14] 0,81 0,11 [0,08-0,13] 0,82
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Fig. 1   Regressielijn
voor S. typhimurium
bij 0,90 aw.


